
Förslag på inledning:
Samtala om hur man låter arg, 
glad, irriterad osv så att alla 
vet betydelsen av alla ord som 
finns med på emoji-korten.

Förslag på aktivitet:
Para ihop eleverna i grupper 
om 3-4 stycken.
Lägg korten med emojisar upp 
och ner i en hög.
Gruppen vänder upp ett kort 
med fraser på. Sedan går de 
laget runt och drar ett 
emoji-kort var och säger 
frasen på det sätt kortet 
visar.

Vänder de exempelvis upp 
kortet med 
“Vad gör du?” så ska alla i 
gruppen säga den frasen på 
det sätt emoji-kortet, var och 
en drar, visar.

Exempel på frågor att 
samtala om eller att skriva 
om:

Kan samma fras betyda olika 
saker beroende på hur man 
säger det?

Vad kan man behöva tänka på 
när man pratar med andra i 
så fall?

@kunskap_gladje_trygghet



Vad roligt för 

dig.

Behöver du 

hjälp?

Har du ny 

jacka?

Vill du vara med 

och leka?
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Vad gör du? Vad snäll du är.

Vilket roligt 

kalas du hade.

Kan du ge mig 

suddet.



Är det svårt?
Det var inte 

meningen.

Vad fint du ritar. Förlåt



Okej Hej

Ja Ursäkta



låt arg låt glad

låt otrevlig låt trevlig
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låt ledsen

låt sur

låt rädd

låt trött



låt avundsjuk

låt blyg

låt irriterad

låt retsam
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Hej

Vad kul att du har laddat ner mitt material. Hoppas att ni kommer att gilla det!

Tagga mig gärna när du lägger ut bilder.
/Emma. @kunskap_gladje_trygghet

Jag gör bara material som jag själv använder. Det är anpassat efter min elevgrupp och mitt sätt att lära ut 
och utgår från Lgr 11. Materialet jag gör och använder är ett komplement till läromedel. Jag låter alltid någon 

korrekturläsa materialet men jag är ingen läromedelsförfattare ;) Jag tycker att det är kul att göra 
material och delar gärna med mig. 

När du laddar ner materialet så vill jag att du tänker på och 
respekterar detta:

Jag önskar att du inte:
- tar bort eller ändra min signatur.
- redigera eller säljer det vidare.

Bilderna är från Pixabay


